ຄວາມປອດໄພຂອງຢາວັກຊີນ
ໂຄວິດ-19: ສ່ິ ງທ່ີ ຄວນຮ້
ຢາວັກຊີນແມ່ ນປອດໄພ

ຢາວັກຊີນ ປ້ ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ພວກເຮົາມີຢູ ່ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ ຜ່ານການກວດສອບຄວາມປອດໄພ
ທ່ີ ເຂ້ັ ມຂຸ ້ ນທ່ີ ສຸ ດໃນປະຫວັດສາດສະຫະລັດອາເມລິກາ1. ວັກຊີນທຸ ກປະເພດແມ່ ນໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດ ຫື ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ນາ
ໃຊ້ ໃນກລະນີສຸ ກເສີນໂດຍ U.S. Food and Drug Administration (FDA, ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັດ
ອາເມລິກາ)—ໝາຍຄວາມວ່ າ FDA ບ່ ພົບບັນຫາທີ່ຮ້ າຍແຮງກ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພ.
ວັກຊີນສືບຕ່ ໄດ້ ຮັບການຕິດຕາມກວດກາເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດຕິຜົນຍ້ ອນວ່ າມັນຖືກນາໃຊ້ ໂດຍ
ສາທາລະນະ. ສະຫະລັດອາເມລິກາມີຫາຍລະບົບທ່ີ ນາໃຊ້ ຢູ່ເພ່ື ອເບ່ິ ງບັນຫາດ້ ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຈັບພວກມັນໄດ້
ໄວເມ່ື ອເກີດຂ້ື ນ.

ຢາວັກຊີນໃຊ້ ງານໄດ້ ດີ

ທ່ ານອາດຈະໄດ້ ເຫັນຂ້ ມູ ນທ່ີ ມັນເບ່ິ ງຄືວ່ າຢາວັກຊີນບາງຊະນິດດີກ່ ວາຊະນິດອ່ື ນ. ການທົດລອງທາງດ້ ານຄິລນິກໄດ້ ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່ າຢາວັກຊີນທີ່ມີທັງໝົດ ແມ່ ນມີປະສິດຕິຜົນສູ ງໃນການປ້ ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ຄວາມແຕກຕ່ າງທີ່ແນ່ ນອນ
ລະຫວ່ າງຢາວັກຊີນຕ່ າງໆແມ່ ນຍາກຕ່ ການປຽບທຽບ ເພາະວ່ າຢາວັກຊີນໄດ້ ຖືກທົດສອບໃນຊ່ ວງເວລາ ແລະ ສະຖານທ່ີ ແຕກ
ຕ່ າງກັນ.
ບາງຄັ້ງກ່ ໄດ້ ຖືກທົດສອບຕ້ ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາຍພັນຕ່ າງໆ.
ເມ່ື ອທ່ ານໄດ້ ຮັບການສັກຢາປ້ ອງກັນຢ່ າງເຕັມທ່ີ ແລ້ ວ, ມັນກ່ ຍັງເປັນໄປໄດ້ ທ່ີ ອາດຕິດເຊ້ື ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ແຕ່ ທ່ ານຄົງ
ຈະບ່ ເຈັບໜັກ ຫື ຈາເປັນຕ້ ອງໄປໂຮງໝ. ການສຶກສາພົບວ່ າ ວັກຊີນແຕ່ ລະຢ່ າງມີປະສິດທິຜົນຢ່ າງໜ້ ອຍ 85 ເປີເຊັນໃນ
ການປ້ ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທ່ີ ປ່ ວຍ ຮຸ ນແຮງ. ຢາວັກຊີນດ່ັ ງກ່ າວຍັງປ້ ອງກັນບ່ ໃຫ້ ຄົນຈານວນຫາຍຕິດເຊ້ື ອພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ໃດໆ:
• Johnson & Johnson (Janssen), 74 ເປີເຊັນ
• Pfizer-BioNTech, 95 ເປີເຊັນ
• Moderna, 94 ເປີເຊັນ

ຜົນຂ້ າງຄຽງແມ່ ນເປັນເລ່ ອງປົກກະຕິ

ທ່ ານຈະບ່ ຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຈາກການສັກຢາວັກຊີນ. ຢ່ າງໃດກ່ ຕາມ, ເໝືອນກັບວັກຊີນອື່ນໆ, ທ່ ານອາດຈະຮູ ້ ສຶກວ່ າມີຜົນຂ້ າງຄຽງ.
ນ້ີ ແມ່ ນອາການທ່ີ ວ່ າຢາວັກຊີນກາລັງເຮັດວຽກຢູ ່ . ສາລັບຢາວັກຊີນທ່ີ ສັກສອງເຂັມ, ຜົນຂ້ າງຄຽງຫັ ງການສັກຢາຄ້ັ ງທີສອງອາດຈະຮ້ າຍແຮງ
ກວ່ າເກ່ົ າ. ຖ້ າເປັນໄປໄດ້ , ໃຫ້ ເວລາໃຫ້ ຕົວທ່ ານເອງທ່ີ ຈະພັກຜ່ ອນ ແລະ ຟ້ື ນຕົວໃນມ້ື ໜ່ຶ ງ ຫື ສອງມ້ື ຫັ ງຈາກໄດ້ ຮັບການສັກຢາ. ສາລັບ
ບັນດາຢາວັກຊີນປ້ ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ຕ້ ອງສັກສອງເຂັມ, ໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າທ່ ານໄດ້ ຮັບຢາຄັ້ງທີສອງແລ້ ວ. ທ່ ານຈະບ່ ໄດ້ ຮັບການປົກ
ປ້ ອງຢ່ າງເຕັມທ່ີ ຈົນກ່ ວາສອງອາທິດຫັ ງຈາກການສັກຢາຄ້ັ ງທີສອງຂອງທ່ ານ.

Centers for Disease Control and Prevention, “Safety of COVID-19 Vaccines (ຄວາມປອດໄພກ່ ຽວກັບບັນດາຢາວັກຊີນປ້ ອງກັນ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19)”.
ເດືອນມີນາ 25, 2021, ມີໃນອອນໄລ໌ນທ່ີ : https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html (ເປັນພາສາ ອັງກິດເທ່ົ ານ້ັ ນ).
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ອາການຂອງອາການແພ້ຢາ
ອາການແພ້ ຕ່ ຢາວັກຊີນແມ່ ນມີນ້ ອຍທີ່ສຸ ດ, ແຕ່ ມັນກ່ ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ . ຄລີນິກຈະຕິດຕາມທ່ ານຢ່ າງໜ
້້ອຍ 15 ນາທີຫັ ງຈາກການສັກຢາຂອງທ່ ານໃນກລະນີທີ່ທ່ ານມີອາການແພ້ . ພວກເຂົາໄດ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
ເພື່ອຕອບສະໜອງ ແລະ ຮູ ້ ວິທີຊ່ ວຍທ່ ານ.
ໂທ 911 ຖ້ າທ່ ານມີອາການແພ້ ຫັ ງຈາກອອກຈາກຄລີນິກ. ບັນດາອາການຂອງປະຕິກິລິຍາແພ້ ຢາປະກອບມີ:
ມີບັນຫາທາງຫາຍໃຈ, ໃບໜ້ າ ແລະ ຄບວມ, ຫົວໃຈເຕ້ັ ນໄວ, ເປັນຜ່ື ນທ່ີ ບ່ ດີທ່ົ ວຮ່ າງກາຍຂອງທ່ ານ, ວິນຫົວ,
ແລະ ອ່ ອນເພຍ.

ຊ່ ວຍພວກເຮົາເບ່ິ ງແຍງຄວາມກັງວົນກ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພ
ລົງທະບຽນສາລັບ V-safe ເພື່ອລາຍງານຜົນຂ້ າງຄຽງໃດໆ ແລະ ໄດ້ ຮັບຄາເຕືອນສາລັບການສັກຢາຄັ້ງທີ່ສອງ:
vsafe.cdc.gov
(ເປັນພາສາ ອັງກິດເທ່ົ ານ້ັ ນ). ການມີສ່ ວນຮ່ ວມຂອງທ່ ານຊ່ ວຍພວກເຮົາຮັກສາວັກຊີນໃຫ້ ປອດໄພສາ ລັບທຸ ກໆຄົນ.
ທ່ ານ ຫື ຜູ້ ໃຫ້ ບລິການຢາວັກຊີນຂອງທ່ ານຍັງສາມາດລາຍງານຜົນຂ້ າງຄຽງຕ່ Vaccine Adverse Event Reporting
System (VAERS, ລະບົບລາຍງານເຫດການທ່ີ ບ່ ດີກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຢາວັກຊີນ) FDA, Centers for Disease Control and
Prevention (CDC, ບັນດາສູ ນຄວບຄຸ ບ ແລະ ປ້ ອງກັນພະຍາດ) ແລະ Washington State Department of Health
(DOH, ພະແນກສາທາລະນະສຸ ກລັດ Washington) ໃຊ້ VAERS
ທ່ ານສາມາດສົ່ງລາຍງານທີ່ vaers.hhs.gov (ເປັນພາສາ ອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).

ປະຊາຊົນຈາກຫຼາຍເຊ້ ອ
ຊາດ ແລະ ຫຼາຍຊົນເຜົ່າໄດ້
ເຂ້ົ າຮ່ ວມໃນການທົດລອງ
ດ່ັ ງກ່ າວ
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ ທົດສອບແຕ່ ລະວັກຊີນນາ
ຫາຍສິບພັນຄົນ.

ໃນຢາວັກຊີນ PfizerBioNTech ບັນດາການທົດລອງ
2, ຜ້ ເຂ
້ົ າຮ່ ວມີ:

ໃນຢາວັກຊີນ Johnson &
Johnson ບັນດາການທົດລອງ3,
ຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມີ:

ໃນຢາວັກຊີນ Moderna ບັນດາ
ການທົດລອງ4, ຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມີ:

and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, ກອງປະຊຸມຂອງVaccines and Related Biological Products Advisory
Committee (ຄະນະກາມະການດ້ ານຢາວັກຊີນ ແລະ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຜະລິດຕະພັນດ້ ານຊີວະພາບ). ວັນທີ 10 ທັນວາ 2020, ມີໃນອອນໄລ໌ນທີ່: https://www.fda.gov/media/144245/download
(ເປັນພາສາ ອັງກິດເທ່ົ ານ້ັ ນ).
3Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, ກອງປະຊມຂອງ Vaccines and Related
ຸ
Biological Products Advisory Committee. ວັນທີ 26 ກຸ ມພາ 2021, ມີໃນອອນໄລ໌ນທີ່: https://www.fda.gov/media/146217/download (ເປັນພາສາ ອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).
4Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, ກອງປະຊມຂອງ Vaccines and Related Biological Products Advisory
ຸ
Committee. ວັນທີ 17 ທັນວາ 2020, ມີໃນອອນໄລ໌ນທີ່: https://www.fda.gov/media/144434/download (ເປັນພາສາ ອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).
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ວັກຊິນຊະນິດດ່ັ ງກ່ າວມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສາລັບເດັກນ້ ອຍ, ຄົນທ່ີ ຖືພາ ແລະ ຜູ້
ທີ່ຍັງມີໂລກແຊກຊ້ ອນ. ເມື່ອຍິ່ງມີຄົນໄດ້ ຮັບວັກຊິນເພີ່ມຂື້ນ ຍິ່ງພວກເຮົາຈະສືບຕ່ ໄດ້ ຮັບຂ້ ມູ ນ
ເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ຜົນຂ້ າງຄຽງ. ຂ້ ມູ ນສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່ າຢາວັກຊີນປ້ ອງກັນ
ພະຍາດ COVID-19 ແມ່ ນປອດໄພ, ແລະ ຜົນຂ້ າງຄຽງຮ້ າຍແຮງແມ່ ນມີໜ້ ອຍ.

ລົມກັບຜ້ ໃຫ້ ບໍລິການດ້ ານສຸຂະພາບ ຫຼ ພະນັກງານຄ
ລີນິກຖ້ າທ່ ານມີຄວາມກັງວົນກ່ ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນ
ອາການແພ້
• Centers for Disease Control and Prevention
(CDC, ສູ ນຄວບຄຸ ມ ແລະ ປ້ ອງກັນພະຍາດ) ມີຄາ
ແນະນາຢາວັກຊີນສາ ລັບຜູ້ ໃຫຍ່ ທຸ ກຄົນທີ່ບ່ ມີອາການ
ແພ້ ຕ່ ສ່ ວນປະກອບໃນຢາວັກຊີນ.
• ອາການແພ້ ຕ່ ຢາວັກຊີນປ້ ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19
ມັກຖືກຄິດວ່ າເກີດຈາກໄຂມັນໃນຢາວັກຊີນ, ເຊ່ິ ງເອ້ີ ນວ່ າ
polyethylene glycol (PEG) ແລະ polysorbate.
• ຢາວັກຊີນບ່ ມີອາການແພ້ ທີ່ຄ້ າຍຄືກັບຢາທີ່ພົບໃນ
ອາຫານ, ສະນັ້ນອາການແພ້ ອື່ນໆສ່ ວນຫລາຍບ່ ຄວນ
ເປັນຄວາມກັງວົນໃຈເມື່ອໄດ້ ຮັບຢາວັກຊິນ ປ້ ອງກັນ
ພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ຍົກຕົວຢ່ າງ, ວັກຊີນບ່ ມີໄຂ່ , ບ່ ມີລາ
ເຕັກ ແລະ ບ່ ຈາເປັນຕ້ ອງຮັກສາ.
ຈັນຍາບັນ
ສ່ ວນປະກອບຂອງວັກຊີນສາລັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ ນ
ປອດໄພ ແລະ ຈາ ເປັນສາລັບບັນດາຢາວັກຊີນເພ່ື ອທາໜ້ າທ່ີ
ຂອງພວກເຂົາ. ຊ້ິ ນສ່ ວນໜ່ຶ ງຂອງຢາວັກຊີນ Johnson &
Johnson ແມ່ ນຜະລິດຢູ ່ ພາຍໃນຂອງຫ້ ອງທົດລອງທ່ີ ຖືກ
ສ້ າງຂ້ຶ ນຈາກຫ້ ອງທົດລອງເຊ່ິ ງໃນເບ້ື ອງຕ້ົ ນແມ່ ນມາຈາກຈຸ
ລັງເບ້ື ອງຕ້ົ ນທ່ີ ໄດ້ ຄັດເລືອກເຊ່ິ ງເກີດຂ້ື ນເມ່ື ອ 35 ປີກ່ ອນ.
ວັກຊີນອ່ື ນໆຫາຍຢ່ າງ, ລວມທັງໂຣກ ໝາກສຸ ກ, ໂຣກຫັດ,
ແລະ ໂຣກຕັບອັກເສບ A, ຖືກສ້ າງຂ້ື ນຄືກັນ. ວັກຊີນໃດໆທ່ີ ບ່
ມີຈຸ ລັງຂອງມະນຸ ດ (ລວມທັງຈຸ ລັງທ່ີ ເປັນໄພ), ເຊ້ື ອໄວຣັສ ໂຄ
ວິດ-19, ລາເຕັກ, ສານກັນບູ ດ ຫື ການປ້ ອງກັນຕ່ າງໆ,
ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດຕ່ າງໆ ລວມທັງຊ້ີ ນໝູ ຫື ວຸ ້ ນ. ວັກຊີນ
ບ່ ໄດ້ ເຕີບໃຫ່ ຍໃນໄຂ່ ແລະ ບ່ ມີຜະລິດຕະພັນໄຂ່ .

ເງ່ ອນໄຂທາງການແພດ
• ການສຶກສາໄດ້ ສະແດງໃຫ້ ເຫັນວັກຊິນປ້ ອງກັນພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ແມ່ ນປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນສາລັບຄົນ
ທີ່ມີເງື່ອນໄຂທາງການແພດ. ຜູ້ ເຂົ້າຮ່ ວມປະມານ ຊາວ
ຫາ 45 ເປີເຊັນໃນການທົດລອງວັກຊີນແຕ່ ລະຄັ້ງມີ
ອາການເຊັ່ນ: ໂລກອ້ ວນ, ໂຣກເບົາຫວານ, ໂຣກຫົວໃຈ,
ໂຣກຕັບ ແລະ ໂລກ HIV.
• ພວກເຮົາມີຂ້ ມູ ນຄວາມປອດໄພທ່ີ ຈາກັດກ່ ຽວກັບການ
ນາ ໃຊ້ ຢາວັກຊີນໃນຜູ້ ທ່ີ ມີລະບົບພູ ມຕ້ ານທານທ່ີ
ອ່ ອນແອ
ຫື ສະພາບພູ ມຕ້ ານທານຂອງຮ່ າງກາຍອ່ ອນແນ. CDC
ຍັງແນະນາໃຫ້ ວັກຊີນສາ ລັບກຸ ່ ມນ້ີ ເພາະວ່ າພວກເຂົາມີ
ຄວາມສ່ ຽງສູ ງຕ່ ການເປັນພະຍາດຮ້ າຍແຮງຖ້ າພວກເຂົາ
ຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ-19.
• ຜູ້ ຊ່ ຽວຊານດ້ ານການແພດໃນການຖືພາ ແລະ ການເກີດ
ແນະນາໃຫ້ ສັກຢາວັກຊີນປ້ ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສາ
ລັບຜູ້ ທ່ີ ກາລັງຖືພາ, ຍັງໃຫ້ ນົມລູ ກຢູ ່ ຫື ວາງແຜນທ່ີ ຈະ
ຖືພາ. ຂ້ ມູ ນສະແດງວ່ າຢາວັກຊີນປ້ ອງກັນພະຍາດ ໂຄ
ວິດ-19 ແມ່ ນປອດໄພ ໃນຊ່ ວງໄລຍະຖືພາ. ໃນຄວາມ
ເປັນຈິງ, ບາງການສຶກສາສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່ າພ່ ແມ່ ທ່ີ ໄດ້
ສັກຢາວັກຊີນແລ້ ວ ແມ່ ນສາມາດສ່ົ ງພຸ ມຄຸ ້ ມກັນ
ຕ້ ານທານພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄປໃຫ້ ກັບລູ ກຂອງເຂົາເຈ້ົ າ
ໂດຍຜ່ ານການຖືພາ ແລະ ໃຫ້ ນົມລູ ກ. ຄົນຖືພາມີຄວາມ
ສ່ ຽງຕ່ ການເຈັບເປັນຮ້ າຍແຮງຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19,
ລວມທັງການເສຍຊີວິດ. ຢາວັກຊີນແມ່ ນປ້ ອງກັນໄດ້ ດີທ່ີ
ສຸ ດ.
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